
A fenti ige vezette gondolkozásomat, amelynek legfőbb üzenete: Istennek 
terve van velünk – terve van a Pápai Református Egyházmegyével, terve van velem - 
és Istennek a terve reményteljes jövőt hordoz! Ennek fényében írtam le azokat a 
gondolatokat, elképzeléseket – vázlatszerűen – amelyeket egy részletesebben 
kidolgozott formában gyülekezetünk honlapján elérhetővé tettem. (link a 
dokumentum végén található)

A nagyon sokrétű, sokféle lehetőséget tartalmazó írás programelemeinek 
megvalósításához – amennyiben bizalmat kapok az Egyházmegye közösségétől – 
szeretném a következőket tenni: 

c, Az Egyházmegyei Tanács tagjaival az előbbiek 
fényében szeretném meghatározni azokat a 
lépéseket, feladatokat, akár változtatásokat az 
Egyházmegye munkarendjében, amelyek Isten 
akaratát megismerve meghatározzák közössé-
günk életét a következőkben. 

b, Szeretném az Egyházmegye lelkészeivel közösen Isten akaratát 
keresni azzal kapcsolatban, hogy merre szeretné 
vezetni az Egyházmegye gyülekezeteit s ebben 
hogyan tudna az Egyházmegye támogatást 
nyújtani. 

a, Egyházmegye tényleges munkatervének elkészítése előtt 
szeretném megismerni a lelkipásztorok véleményét az 
Egyházmegye állapotáról, saját lehetőségeikről, személyes 
szolgálati kihívásaikról, esetlege nehézségeikről, valamint az 
alábbi programtervről, ami segít megismerni az Egyházmegye 
valóságos lelki, és anyagi állapotát.

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek  

és reményteljes jövőt adok nektek.” 
(Jeremiás 29:11)
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Istennek célja van velünk, és ennek a küldetésnek a konkrét megfogalmazását 
fontosnak tartom ahhoz, hogy egyházmegyénk ne stagnáljon vagy sodródjon de 
minél inkább betöltse Istentől rábízott feladatát. Számítok az egyházmegye 
lelkészeire abban, hogy ezt a látást Isten Szentlelke vezetésével együtt keressük és 
mondjuk ki.  

Esperessé választásom esetén a következőkben látom a feladatomat:

A lelkészi szolgálat lelki és anyagi támogatása: fontos a hivatásgondozás, 
a pásztorok mentorálása, terheinek (adminisztráció, hittanok) átgondolása, hogy 
felszabadítsuk a lelkészt a lelki ajándékainak megfelelő szolgálatra. Támogatni kell a 
lelkészeket abban, hogy aktívan tudjanak pihenni, valamint lelki közösségben 
legyenek szolgatársaikkal. A végtelen sok és sokféle szolgálati ágakat jobban össze 
kell fésülni a lelkész saját ajándékaival, és ennek megfelelő struktúrákat kell 
kialakítani. 

Kis gyülekezetek jövője: Stratégiai gondolkodásra szeretném hívni az 
egyházmegyei tanácsot és a lelkészi közösséget a kisközösségek égető megoldandó 
kérdéseivel kapcsolatban. Mérjük fel az egyes gyülekezetek fejlődési lehetőségeit, 
támogassuk a lelkészt és a közösséget új missziós módszerek megismerésével, hogy a 
vallástalan, vagy hitüket nem gyakorló más felekezetű rétegek felé is szolgálhassanak. 
Azokat a területeket, akiket érint a belső migráció, fel kell készíteni a beköltözők 
fogadására. A kisgyülekezetek lelkészeire különösen oda kell figyelni, lelki 
egészségmegőrzésben támogatni. Át kell gondolni, milyen adminisztrációs terheket 
tud az egyházmegye átvállalni a kisgyülekezetektől. 

Misszió, missziói gyülekezetek, új közösségek alapítása: Reagálnunk 
kell a belső migráció kihívásaira. A 2021.évi népszámlálásra gyors választ kell adnunk 
és hozzá alakítanunk Egyházmegyénk missziói stratégiáját. Fel kell térképeznünk 
hol növekednek a lakóközösségek, a közeli gyülekezeteket támogatni abban, ha 
látnak küldetést az adott terület iránt új gyülekezet plántálásában. Tanulni kell az 
eddigi sikeres missziói szolgálatoktól és plántálásoktól.

Egyházmegyei közösség erősítése: Az egyházmegyénk minden szintjén 
szükség van a közösség megélésére, ennek érdekében át kell gondolni az együtt 
töltött idő mennyiségét és tartalmát. Hagyományos konferenciáinkat meg kell 
újítani, az egymás hite általi épülés és a találkozás lehetőségére kiélezni, értékesen 
tölteni együtt az időt. Az egyházmegyei közösség megvalósulásához a lelkészek 
szolgálatait „finomhangolni”, támogatni. 



Kérem, imádságban hordozza a Pápai Református Egyházmegye jelen, és 
jövőbeli szolgálatát.

        lelkipásztor 

Fenntartási lehetőségek feltérképezése: 1945 előtt a gyülekezetek 
nagyrészt gazdálkodásból, vagy ingatlanjaik bérbeadásából teremtették meg az 
anyagi hátterüket. Mivel a teljes kártalanítás nem történt meg gyülekezeteink anyagi 
alapja megrendült, ahogyan a szórványhelyzet is nehezíti az önfenntartást. 
Mindezekért megvizsgáljuk hogy az Egyházmegyének milyen gazdasági 
tevékenységre van lehetősége annak érdekében hogy a gyülekezeteit támogassa. 
Meg kell vizsgálni, hogy a szociális intézményrendszer bővítése tud-e anyagi bázist 
képezni a kisgyülekezetek lelkészeinek szolgálatához.

Az Egyházmegye vezetésének átformálása: Nem vagyok híve az 
egyszemélyes vezetésnek, ahogy gyülekezeti szolgálatomban is támaszkodom a 
presbitérium munkájára, úgy az egyházmegyei tanács, tisztségviselők, lelkészi kar 
látására, párbeszédére is szeretnék alapozni. Az esperes szerepét ezen belül 
elsősorban lelki vezetőként képzelem el, aki látással, jövőképpel motiválja a 
gyülekezeteket és pásztoraikat. Az esperesi munka hangsúlyos része kell legyen a 
lelkészek hivatásgondozása, lelki vezetése, meghallgatása. Az Egyházmegye 
munkájának átláthatóvá kell válnia a gyülekezetek és lelkészek felé, valamint a 
kerületi, országos, zsinati ügyeket is képviselnie kell, így nélkülözhetetlen a nyílt és 
pontos kommunikáció. Az Egyházmegyei Tanács szerepét növelni szeretném, 
fontosnak látom, hogy ellássa az egyházmegye presbitériumának szerepét.  Ehhez 
tartozik a stratégia alkotása részleteinek kidolgozása és következetes végig vitele, az 
egyházközségi adminisztráció racionalizálása; és egységesítése; az előadói rendszer 
átalakítása; a felügyelő lelkészi hálózat megerősítése, az egyházmegyei 
látogatásoknak a gyülekezetek jobb működésének támogatása irányába történő 
elmozdítása, a gyülekezeti konfliktusok és problémák feltárása, és közvetítés a felek 
között. 

Köszönöm, hogy megismerte elképzeléseimet. 

Tudom, hogy ezt nem lehet, de nem is kell egyedül végrehajtani. Komoly 
összefogásra, az egyházmegyei lelkipásztorok és a gyülekezetek tagjainak munkájára 
van szükség már ahhoz is, hogy egyáltalán elinduljunk ebbe az irányba. Hiszem azt, 
hogy a Mindenható Isten akaratából nagyon sok minden megvalósulhat, ami az 
Egyházmegye gyülekezeteinek lelki növekedését és anyagi biztonságát is 
szolgálhatja.  

Pápa, 2020.09.19.                                                                   Márkus Mihály

 részletes tanulmány linkje: http://www.papareformatus.hu/letoltesek/papai-reformatus-egyhazmegye-kovetkezo-6-eve


